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A pauta da AG foi aprovação dosdelegados(as) para a Plenária daFASUBRA  dos dias 19 e 20 deoutubro Os servidores da UFRGS,UFCSPA e do IFRS-Porto Alegreestiveram reunidos em Assem-bleia Geral, na tarde do dia 17 deoutubro, na Faculdade de Econo-mia.A Coordenação Geral daASSUFRGS representada por:Bernadete Menezes (Berna),Rosane Souza (Rose) e Edison Luisde Souza conduziu os trabalhos.Foram dados os informesnacionais e locais, e também orelato do ocorrido no Campus doVale, com a colega terceirizadavítima de uma tentativa de estupro.A ASSUFRGS informou aosservidores que está agendada umareunião com o reitor, para trataresse e outros assuntos de interesseda categoria.Os servidores fizeram análise deconjuntura da Greve 2012,analisaram as deliberações e aparticipação da Direção Nacional(DN) da Fasubra Sindical, emeventos internacionais, acategoria, questionou e iráencaminhar documento que

Eleições para o Conselho de
Delegados(as) e Conselho Fiscal

deverá ser lido na Plenária dos dias19 e 20 de outubro.Foram inscritas três chapas paraeleger os quatro delegados(as)para a Plenária.
Chapa 1 –  22 votos – (VAMOS

À LUTA e Independentes);
Chapa 2 – 16 votos –

(Movimento União e Olho Vivo);
Chapa 3 –  25 votos – (TRIBO

e Independentes);Ficando assim um delegado paraa Chapa 1, um para a Chapa 2 edois para a Chapa 3.

As eleições serão realizadas no dia 27 de novembro. Os Editais e
o Regimento estão disponíveis na íntegra no site da ASSUFRGSA Comissão Eleitoral (CE)reunida na última semana, revisoue  atualizou o regimento eleitoralpara as Eleições do Conselho deDelegados(as) e Conselho Fiscal ,que acontecem no dia 27 denovembro.A CE elaborou o calendário e ocronograma do pleito.Os membros que compõem a

(CE) foram aprovados naAssembleia do dia 26 de setembro,na Faculdade de Direito. São eles:Carmen Almeida, Douglas NevesRicalde, Fábio Teixeira, GraceTanikado, Igor Correa, IsabelCristina Winter, Maria CristinaKern, Maria de Lourdes OliveiraAmbrosio, Rafael Berbigier deBortoli, e Tônia Duarte.

Assembleia elege quatro delegados(as) para a
Plenária Nacional da FASUBRA

Além disso, a Coordenaçãoapresentou a proposta desuspender a contratação de umAdministrador para a Colônia deFérias, em Garopaba, natemporada 2012, alegando queseria inviável nesta temporada,devido ao curto espaço de tempo eao número reduzido deapartamentos (08).A Coordenação encaminhouque o assunto sobre GAROPABAseja retomado  após o término datemporada 2012.

A Plenária da FASUBRA contoucom a participação de 136 dele-gados vindos de diversas locali-dades do país.Os delegados(as) da  ASSUFRGSeleitos em Assembleia estãopresentes na Plenária Nacional daFASUBRA, em Brasília, nos dias 19e 20 de outubro.Os servidores Eni Moreira Felix,Frederico Duarte Bartz,  Luci MariLeite Jorge e Mozarte Simões,acompanharam as discussõespara posteriormente votarem aspro-postas que representammelhorias para a categoria.A mesa composta pela Coorde-nação Geral da FASUBRA repassouos informes de base sobre a lutacontra a EBSERH, as viagens feitaspela Direção Nacional para parti-cipar de eventos sindicais no exte-rior, a adesão da Fasubra à cam-panha Outubro Rosa, atividades daComissão Nacional de Supervisãoda Carreira, e os trabalhos da coor-denação de Raça e Etnia.Posteriormente, a mesa proce-deu-se à inscrição de aproxi-madamente 80 delegados para asfalações sobre o Balanço da Greve.Em sua maioria, a intervençõesressaltaram que quando há unida-Texto adaptado com informações da Assessoria de Imprensa da FASUBRA Sindical

de na Direção Nacional, como foio caso do movimento paredistaliderado pela Fasubra, isso sereflete na base e gera avanços econquistas para a categoria.Os delegados compararam agreve realizada em 2011 com omovimento encampado agora em2012. A avaliação da maioria dosdelegados presentes foi de que,apesar do índice conquistado nãoter sido o ideal (15.8%), a grevetrouxe avanços relevantes no quetange aos anexos III e VI, aumentono step, além de garantir aparidade dos aposentados.Além disso, os delegados (as)reconheceram a importância doapoio da Federação à negociaçãodas pautas locais e apontaramcomo desafios importantes aserem superados pela categoria:a privatização dos HUs em anda-mento através da EBSERH, a agili-zação das atividades dos Gruposde Trabalho (CNSC e Capacitação)e também implementação doPlano de Lutas oriundo do XXIConfasubra.O dia (20) sábado foi destinadoaos encaminhamentos e delibera-ções finais. As resoluções serãodivulgadas no Informe de Direção,que trará o posicionamento da ca-tegoria acerca da revogação daReforma da Previdência, definiçãode ações contra a EBSERH, mo-ções, realização de EncontroNacional sobre os HU’s e Educa-ção Superior (com participaçãodo Andes, Sinasefe e movimentoestudantil), acompanhamentodos Projetos de Lei que tratam dodireito de greve e que estão emtramitação na Câmara dos Depu-tados, entre outras resoluções.

Delegação da
ASSUFRGS participa da
Plenária da FASUBRA

FESTA DAS CRIANÇAS
“A Turma do Babinho” animou a criançada e deixou todo

mundo com gostinho de quero mais.
Como de praxe a Festa das Crianças foi um sucesso.

PAG.03

PLENÁRIA NACIONAL

Ge
st

ão
 2

01
1 

/2
01

39912271535/DR/RS
ASSUFRGS

CORREIO

Associação dos Servidores da
UFRGS, UFCSPA e IFRS - Porto

Alegre



www.assufrgs.org.br  • Nº 225 • Outubro

Inscrições para apartamentos.
Valor de desconto para a temporada 15%

Parcelamento em até 5 vezes
INSCRIÇÕES NO PERÍODO DE 17 A  26 DE OUTUBRO DE 201208 unidades de apartamentos por período, com capacidade para 05 pessoasAs inscrições dos Servidores da UFRGS, sócios da ASSUFRGS serão realizadas  somente pela internet,através do site  www.assufrgs.org.br até as 16h do dia26/10/2012(horário de expediente da Assufrgs - centro).
Atenção:Os servidores da FFCMPA (ativos, aposentados e pensionistas) deverão  realizar suas inscrições naAssufrgs dentro dos horários abaixo.Os servidores da UFRGS, IF/RS (ativos que não possuírem acesso a internet, aposentados epensionistas), deverão realizar a inscrição no setor de convênios da Assufrgs na sede do Campus doVale  das 8h às 13:30h e no centro das 10h às 15:30h  Av. João Pessoa, n.º 1392.
Atenção:Para acessar o formulário de inscrição, o associado se identificará através do código do  cartão deidentificação da UFRGS (crachá) e respectiva senha. No caso de aposentados  e pensionistas sócios,que não possuem cartão deverão entrar em contato com a Central  de Atendimento do CPD peloramal 5333 (ou fone 3308-5333) em horário da UFRGS.O sorteio será eletrônico e realizado pelo CPD da UFRGS.
Publicação dos inscritos: 01 de novembro (quinta-feira)
Prazo para recursos: 08 de novembro (quinta-feira)
Sorteio: 12 de novembro (segunda-feira)  14h
Publicação dos Classificados19 de novembro (segunda-feira)Confirmação de vagaConfirmação de vaga com apresentação da identidade, cartão da ASSUFRGS e  contracheque desetembro de 2012.
CONFIRMAÇÃO DAS TURMAS
Titulares da 1ª a 5ª turma  confirmação de 21 a 26 de novembro
Titulares da 6ª a 10ª turma confirmação de 27 a 30 de novembro
Suplentes da 1ª a 10ª turma confirmação de 06 a 10 de dezembro
Turma PERIÓDO
01 19/12/2012   a  30/12/2012      NATAL
02 30/12/2012   a  10/01/2013     ANO NOVO
03 10/01/2013   a  21/01/2013
04 21/01/2013   a  01/02/2013
05 01/02/2013   a  12/02/2013
06 12/02/2013   a  23/02/2013    CARNAVAL  DIA 12 TERÇA
07 23/02/2013   a  06/03/2013
08 06/03/2013   a  17/03/2013
09 17/03/2013   a  28/03/2013
10 28/03/2013   a  08/04/2013    PÁSCOA  29 SEXTA MARÇO

EDITAL COLÔNIA DE
FÉRIAS 2012-2013

Câmara conclui votação
do PNE e amplia

recursos da Educação

A Câmara concluiu, no dia(16), a votação do novo PlanoNacional de Educação (PNE – PL8035/10), que destina 10% doProduto Interno Bruto (PIB) doPaís para políticas de educação.A proposta segue agora para oSenado.A conclusão da votaçãoocorreu com a aprovação daredação final do projeto pelaComissão de Constituição eJustiça e de Cidadania (CCJ). Aproposta, que tramitava emcaráter conclusivo, foi aprovadapor uma comissão especial nodia 26 de junho.
ÍndiceO índice de 10% vinha sendoreivindicado por deputados daoposição, parte da base aliada dogoverno e entidades da sociedadecivil.Hoje, a União, os estados e osmunicípios aplicam juntos cercade 5% do PIB na área. Naproposta original do Executivo, aprevisão era de investimento de7% do PIB em educação. O índicefoi sendo ampliado gradualmentepelo relator, deputado AngeloVanhoni (PT-PR), que chegou asugerir a aplicação de 8% em seuúltimo parecer.

Um acordo entre governo eoposição, no entanto, garantiu oapoio do relator aos 10%. Pelotexto aprovado, o governo secompromete a investir pelomenos 7% do PIB na área nosprimeiros cinco anos de vigênciado plano e 10% ao final de dezanos.
ProfessoresOutro destaque do novo PNEfoi a antecipação da meta deequiparação do salário dosprofessores ao rendimento dosprofissionais de escolaridadeequivalente. O relatório deVanhoni previa o cumprimentodessa meta até o final da vigênciado plano. Um destaque  aprovado,por sua vez, estabelece aequiparação até o final do sextoano do PNE.A comissão especial aprovouainda o prazo de um ano após asanção do PNE para a aprovaçãoda Lei de ResponsabilidadeEducacional. O projeto, que jáestá em tramitação na Câmara(7420/06), estabeleceresponsabilidades de gestorespúblicos na melhoria daqualidade do ensino. Ambos osdestaques aprovados receberamo apoio de Vanhoni.

As cotas nas universidadesbrasileiras obtiveram avanço, nodia (11,) quanto foi publicado noDiário Oficial da União o Decreto7.824/12, que regulamenta oingresso de estudantes nas IFESe institutos federais.

Política de Cotas avança com
publicação do decreto 7.824/12Política públicasempre defendidapela Fasubra Sin-dical, as cotas nasu n i v e r s i da de sbrasileiras obti-veram avanço, nodia (11,) quantofoi publicado noDiário Oficial daUnião o Decreto7.824/12, queregulamenta oingresso de estu-dantes nas IFES einstitutos federais. Em linhasgerais, o decretoestabelece a reser-va de cinquentapor cento de suas vagas paraestudantes oriundos do ensinomédio cursado em escolaspúblicas com a proporcio-nalidade de vagas em igualpercentual para pretos, pardos eindígenas (PPI); com renda

familiar bruta igual ou inferior aum inteiro e cinco décimossalário-mínimo per capita; edetermina que os editais dosconcursos de ingresso nasinstituições federais de ensinotragam, discriminados por cursoe turno, os números de vagasreservadas aos PPI.O texto traz ainda, a criação doComitê de Acompanhamento eAvaliação das Reservas de Vagasnas Instituições Federais deEducação Superior e de EnsinoTécnico de Nível Médio, que terácomo missão avaliar ocumprimento da Lei.O decreto poderá ser aplicadopelas universidades e instituto jános processo seletivos –vestibulares – realizados em2013, e a expectativa é de que emquatro anos a Lei de Cotas estejaplenamente consolidada, até láela deverá ser implementada deforma gradual no âmbito dasIFES e institutos de ensino.
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Falta de monitoramento de câmeras facilita o acesso
de gatunos, vândalos e estupradores.

Insegurança no Campus do Vale assombra
toda a comunidade universitária

Na manhã do dia 04 deoutubro, uma funcionáriaterceirizada sofreu uma tentativade estupro na entrada do Campusdo Vale, às 9h30min. Ela foiatacada por um homem que aagrediu, deixando o seu rostodesfigurado. O fato não seconsumou devido a uma ronda davigilância terceirizada quepassava no momento do fato. Ohomem saiu correndo por dentrodo Campus e a mulher foisocorrida, ela encontrava-sedespida e muito assustada.O fato aconteceu a 500 metrosda entrada do Campus do Vale,perto do anel viário, que nãoconta com monitoramento decâmera.A Coordenação da ASSUFRGSespera que a administração daUFRGS tome as devidasprovidências, para que nãoocorram mais fatos lamentáveiscomo esse, que colocam em riscoa vida e a integridade física, nãosó da comunidade acadêmica,

mas também de todas as pessoasque circulam nos Campi.Várias ocorrências deixam acomunidade universitáriapreocupada, a falta deluminosidade e de segurançaprejudicam os que transitam porali, tornando assim o acesso fácilde estupradores e gatunos.

Em cumprimento ao disposto no Estatuto da Assufrgs e Assembleia Geral  de sócios realizada em 26de setembro de 2012, a Comissão Eleitoral convoca eleições para o Conselho de Delegados e ConselhoFiscal da ASSUFRGS – Gestão 2012/2014, de acordo com o Regimento Eleitoral e Calendário conformesegue:
Data                  Previsão Regimental
18/10 Aprovação do Regimento no Conselho de  Delegados
19/10 Publicação do Edital/Calendário
22 a 30/10 Inscrições das chapasArt.10º,§ 4º: O prazo para  a inscrição de chapas para o Conselho de Delegados e oConselho Fiscal será no mínimo de 15(quinze) dias antes do início de votação
31/10 Divulgação das chapas inscritas
06/11 8h às 17h -  Interposição dos recursos
07/11 Avaliação dos recursos
08/11 9h  - divulgação final das chapas inscritas
09/11 a 26/11 Campanha
09/11 a 21/11 Até às  18h do dia 21/11 - prazo para inscrição de fiscais
13/11 Data limite para nomeação dos presidentes das Juntas Eleitorais
21/11 Data limite para indicação dos mesários pelos presidentes das Juntas
23/11 Credenciamento e divulgação dos fiscais e mesários até às 15hArt.16- XII – credenciar os fiscais filiados à Assufrgs, indicados pelas  chapasconcorrentes, através de listagem por escrito entregue até 72 (setenta e duas) horasantes da realização das eleições.
27/11 9h às 17h - Eleição Com exceção das Juntas dos vigilantes que iniciará  às 7h,Art. 26
28/11 9h  - Divulgação dos resultados
29/11 8h às 17h  - Interposição de recursos
30/11 Análise dos recursos
03/12 9h  - divulgação do resultado final
07/12 Posse dos eleitos                                       Comissão EleitoralCarmen Regina Soares de Almeida, Douglas Neves Ricalde, Fábio Teixeira, Grace Tanikado, Isabel Cristinade Moura Winter, Maria Cristina Lunardi Kern (presidente), Maria de Lourdes Oliveira Ambrosio, RafaelBerbigier de Bortoli e Tônia Cunha Duarte da Silva Porto Alegre, 18 de outubro de 2012.

Edital n.º 2 – Edital de convocação de eleições para  o
Conselho de Delegados e Conselho Fiscal da

ASSUFRGS – Gestão dez 2012/dez 2014

Crianças de todas as idadeslotaram a sede Campestre daASSUFRGS na tarde do últimosábado, dia 20 de outubro.A criançada se divertiu em maisde 20 brinquedos, todos puderamjogar futebol, pintar o rosto eentrar nas brincandeiras com a
“Turma do Babinho”.Além disso, puderam saborear;algodão doce, churros, cachorroquente, pipoca, picolé, bolo, pastele refrigerante.

“Turma do Babinho” anima
centenas de crianças

Alegria e descontração marcaram a
Festa das Crianças da ASSUFRGS

De acordo com a equipe deapoio da ASSUFRGS que organi-zou o evento a Festa das Criançasé um marco na história da asso-ciação e como é de praxe a Festadas Crianças superou as expec-tativas e foi sucesso como nosanos anteriores.Estima-se que mais de 500crianças divertiram-se noevento promovido pelaAssociação dos Servidores daUFRGS, UFCSPA e IFRS-POA.
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Coordenação de Divulgação e Imprensa
Michelle de Mello Meirelles e Rafael  Berbigier de Bortoli

Coordenação de Cultura, Esporte e Lazer
Edison Silva dos Santos e Alexandre Ordeste

Coordenação de Jurídica e Relação de Trabalho
Maria de Fátima R. Andrade e Maribel dos Santos Nunes

Coordenação de Assuntos de Aposentadoria
Salete Maria Wiggers e Mauro José dos Anjos

COLÔNIA DE FÉRIAS EM GAROPABA

GT Resposicionamento dos AposentadosNa tarde do dia 04 de outubro, osservidores aposentados da UFRGS, UFCSPAe IFRS reunidos na ASSUFRGS debateramsobre o Reposicionamento e encaminha-ram o período do Seminário dos Aposen-tados da ASSUFRGS, que será realizado emTramandaí. No período de 21 a 25 denovembro. O pacote  inclui 4 diárias , porR$ 160,00, com direito a ônibus, galeto, toure palestra. As inscrições estão abertas nosetor de convênio da ASSUFRGS
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FASUBRA, SINASEFE e MEC reunidos em Brasília

ASSUFRGS instala GTs para discussão dos temas das
mesas de negociação com o governo

Em reuniões realizadas nos dias1º e no dia (02), a FASUBRA, oSinasefe e representantes do MECorganizaram o cronograma e ametodologia dos debates sobreTerceirização, Democratização,Racionalização/Dimensiona-mento e Reposicionamento Apo-sentados nas Universidades Fede-rais e Institutos Federais.Ficou estabelecido que o GT deTerceirização terá reunião em 30/10, às 10h, para debate conceituale teórico. Outro encontro estáprevisto para 29/11.O cronograma do GT Demo-cratização traz reunião em 30/10,às 14hs, para tratar dos aspectosteóricos e conceituais da Demo-

cratização nas Universidades eInstitutos. A reunião tem se-quencia em 29/11. Ficou agen-dada reunião do GT Raciona-lização e Dimensiona-mento paraa quarta-feira, 30/10, às 14 horas,quando a discussão sobre o temadeverá ser aprofundada.Sobre o GT Reposicionamentodos Aposentados foi estabelecidoque uma nova reunião do Grupo deTrabalho será realizada no dia 31de outubro, às 10hs.No dia (03), a ComissãoNacional de Supervisão da Carrei-ra (CNSC) dos técnico-adminis-trativos em educação reuniu-secom o MEC. O objetivo da reuniãofoi discutir, entre outros pontos, o

Programa Nacional de Capacitaçãopara a categoria.De acordo com a FASUBRA é es-sencial que se avance nesseaspecto. “É necessário que esseplano saia do papel e não fique sóna discussão. Temos um déficit nacapacitação e se faz necessário oinvestimento nessa área”, afirmoua Federação.Além do projeto de capacitaçãoe questões formais, a pauta dareunião também contemplou aquestão da reativação do Canal daCoordenação Geral de Gestão dePessoas (CGGP), que será umaporte para se estabelecer o plane-jamento de cada ação.

A ASSUFRGS reuniu-se no dia 1º de outubro,  e instalou os Grupos de Trabalho (GTs)  Racionalizaçãode cargos e critérios de dimensionamento da força de trabalho das Instituições Federais de Ensino,Terceirização, Democratização das Instituições Federais de Ensino, e  Reposicionamento dos Aposentados.Os GTs são compostos paritariamente por representantes da entidade signatária do termo do acordode greve 2012, do MPOG, do MEC e das entidades representativas dos reitores (Andifes e  CONIF).

Na noite do dia 05 de outubro, no clube Geraldo Santana, osservidores comemoraram os 61 anos de luta, conquistas e vitóriasda ASSUFRGS, no embalo dos anos 70, 80 e 90, com o DJ RicardoSouza da equipe Ravesom. Além disso, os presentes degustaram deum delicioso buffet de salgados e doces.A Coordenação da ASSUFRGS afirmou que o Festa superou asexpectativas.

Festa Túnel do Tempo
supera expectativas

Relatório de Fiscalização 10
Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC
Data: 15/10/2012
EXECUÇÃO:Continuam as finalizações da execução das empenas da cobertura.A técnica e o resultado da execução estão perfeitos.Conforme informado pelo Mestre de Obras Laurélio as chuvas dasemana passada atrapalharam um pouco o cronograma, ficandoprevisto para esta semana a execução dos escoramentos da laje decobertura e início da montagem dos vigotes da laje.Paralelamente continuam as preparações (chapisco) das paredesdos apartamentos inferiores, para que na próxima semana possacomeçar os rebocos das paredes. Também encontra-se em execução arede hidráulica e rede de esgoto do primeiro pavimento.Está em execução as paredes do barrotilho da caixa d’água, nasequência será montada a laje de fundo do volume da caixa d’água.

O Conselho Nacional de Saúde(CNS) aprovou no dia (10), duasresoluções contrárias à EmpresaBrasileira de Serviços Hospita-lares (EBSERH), criada pelogoverno federal para administraros hospitais universitários (HUs).As resoluções foram propostaspela Frente Nacional contra aPrivatização da Saúde (FENTAS).Aprovada em massa pelos conse-lheiros do CNS, os únicos votoscontrários foram dos três repre-sentantes do governo.A primeira resolução dispõesobre o pedido de revogação, pelainconstitucionalidade, da lei12.550/11. O Objetivo é que osministérios da Saúde e da Educa-ção conduzam esse pleito.Já a segunda resolução dispõediretamente sobre os HUs. A reco-mendação do documento é que oMinistério da Saúde ofereça auto-nomia financeira aos HUs  que nãoaderirem a EBSERH.
Participação da FASUBRAPor terceirizar as atividades doshospitais, a (EBSERH) se tornainconstitucional. E foi sobre essaquestão que a FASUBRA esteve nodia (09) em reunião no (CNS),

CNS aprova resoluções contrárias a EBSERHdefendendo a saúde pública noPaís, principalmente, no que tangeos (HUs). A reunião foi realizadaem Brasília, no Ministério daSaúde.Membros do CNS cobraram porque, exatamente, na reunião quediscute a EBSERH, não está aconte-cendo a transmissão em temporeal no site do Conselho. Questio-naram por que o presidente da
A FASUBRA propôs durante sua explanação um

plano de ação contra a EBSERH:

- Uma ADIN contra a EBSERH;
- Organizar lutas nos Conselhos Universitários contra a EBSERH;
- Mudança no modelo curricular dos cursos da área de saúde com
vista à efetivação do SUS;
- Mudança no modelo de atenção à saúde, com a prática de promo-
ção à saúde com as necessárias ações intersetoriais;
- Implementação de um Plano de Carreiras para o SUS, baseado
nas diretrizes do PCCS-SUS;
- Definição das políticas de Educação e Saúde como políticas de
estado e não de governos;

- Que o financiamento dos HUs seja feito pelo MEC, Ministério
da Saúde e Ministério da Ciência e Tecnologia.

A Federação foi apoiada em suas posições pelo CNS, que
reafirmou, por meio de seus conselheiros, a oposição à EBSERH.

EBSERH mandou um assessor emseu lugar. Questionaram, ainda,por que a moção de repudio contraa EBSERH, aprovada pelo CNS, nãofoi publicada o site do Conselho.Encerraram a fala conclamandotodos a apoiarem a Ação de Inc-onstitucionalidade  (ADIN) contraa EBSERH, “ou a saúde é um direi-to ou uma mercadoria”, decla-raram.
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